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 یکسسا یژنرال سرپرسسفرنامه 

او به عنوان افسر  ، پس از آموزش زبان فارسی در هندوستان( 1945-1867سایکس )

یس را در کرمان لیک سال بعد کنسولگری انگ .به ایران آمد 1893نظامی انگلیس در 

انده پلیس جنوب فرمبعد سال کنسول در مشهد بود  8تا  1905تاسیس کرد و از 

 در ایران بود. 1918تا سال گردید 

سفر به همه نقاط کشور داشت و شرح سفرهای خود را در  4در ایران سال اقامت  8 در

زمان اقامت  (  1902) نوشت" ( هزار میل در ایران )سفرنامه سایکسده  "کتابی به نام 

) بمباران گنبد امام رضا را توسط روسها را شاهد بود (.  1912تا  1905او در مشهد 

بین خود منطقه نفوذ  وبه د را ایران کهبین روس و انگلیس  1907با معاهده بود همزمان 

 .کردندتقسیم

در جنوب مستقر بود )دو تیپ  1918 به عنوان فرمانده پلیس جنوب تا 1916ل و در ساا

فر بعد از نشر این کتاب به ایران داشت که از در کرمان و فارس مستقر بودند( و دو س

 سالگی در انگلیس فوت کرد. 78او در در سن .  1918تا  1905

 ( از انگلستان به استرآباد:  )  3ص 
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 ( هافصل دوم میان ترکمن: )  14ص 

 باشد:های یموت از قرار ذیل میمختلف ترکمن: تیره های  21ص 

 جعفربای (1

 ابایتایل آ (2

 ار تبعه روسیه هستند.هزار خانو 2خانوار تبعه ایران و  8500متفرقه جمعاً ده طایفه  (3

 بوصولرا درخشد و ما گنبد طالئی زیبای مشهد از دور مثل شعله آتش می: ... 29ص 

 ..داد.این شهر تاریخی نوید می

از خزائن و خزانه آستان قدس یکی است ها حضرت رضا مشهد آرامگاه امام هشتم مسلمان

به آن اهداء بلکه  نقدینه زیادی، جواهرات و که نه فقط اشیاء  باشد.مت قاره آسیا میقیذی

 .آن میکنندهای حاصلخیزی وقف مستغالت و امالک

باشند و  اگر کسی از می به مجموعه داخل حرم مطهر ممنوع مسافرین خارجی از ورود

 ار زحمت خواهند شد.اند دچن ساکنراکه در ایود خود تخطی کند تمام اروپائی ها حد

ای است و سابق بر این های داخلی بدعت تازهها از ورود به محوطهممانعت خارجی... 

 مینویسدتی از اسپانیا به دربار تیمور مأمور بوده کالوئو ریاست هیامعمول نبوده چنانکه 
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که مدفن نوه پیغمبر است وارد شد این شخص  به شهرمشهدت اعزامی در همان روز هیا"

 گفتند کسانیکه قبر امام را زیارت کنندمی ..در مسجدی زیرگنبد بزرگی مدفون است.

 دارند.های آنان را بوسه میشوند و پیروان اسالم لباسها واقع میمورد احترام مسلمان

 نوشته شده(  نامه حضرت رضا )ع(شجره: ) 30ص 

از نقطه  و قابل مالخظه میباشد . خیلی مهم این ایام سی و تجارتی مشهدموقعیت سیا ....

نظر حفظ مصالح ما مغرب افغانستان در مقابل هرگونه تجاوزات سرحدی بایستی  

رود یق مسئله مهم دیگر به شمار میبماند. و تجارت هند و انگلیس نیز از این طر محفوض

کند، اجناس مین میه روزانه عشق آباد را تأباشد آذوقها حائز اهمیت میمشهد برای روس

 باشد ولی اشیاء ساخت انگلیس زیادترها در بازار این ناحیه بغایت فراوان میروس و امتعه

 مورد اطمینان است.

 به مشهد از قاینلی کرمان )در راه به کاروان حمل قا فصل سوم از مشهد به ) : 32ص 

خریداری کرده است. که  پوند 11به قیمت  (5/3*5/5ی حدود )یک قالترخورد کرده و 

 (دشقران تغییر می 50قران بود و در این ایام به طور متوسط به  37هر پونه در آن زمان 
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در نقشه  های را انتخاب کردیم که نقاط بین رادر موقع حرکت ببوشهر جاده: ...  102ص 

اء و قصبات حتی االمکان ی قرمثبت اساشده بود و تصمیم گرفتم عالوه بر نب ضبط ناینجا

 در اطراف هریک تحقیقات الزم بعمل آورم.

 نوار ایالت این ناحیه از قراری است که درج میشود...اسامی و تعداد خا : ...103ص 

 خانودار نوشته است ( 3232مجموع  ایل با 15)نام 

ای العادهعشق و حرارت فوق، شیراز  محاک( 1) عبدالحسین میرزا فرمانفرما  : .... 107ص 

ها از نقطه نظر ادب و تواضع و نشاط . ایرانی کردداد و در درک حقایق اعجاز میمی نشان

که صالحیت کاملی برای اظهار « کرنولی»به نژاد التین دارند  تامیو سرزندگی شباهت 

ترند های مؤدبفرانسوینویسد، مردم ایران از د میردارا عقیده در این مورد به خصوص 

 گویی و مزاح نیز بر آنها تفوق دارندعین حال در بذلهو در 

ت فارس ( را سابقًا بدبختانه شاه این محل )شهر بابک از ایال: ...  108و  107ص 

کرده رعایا خودداری نمیبهیچگونه تعدی و احجاف  ازافغانی که « انکهندل خ»به 

های معمولی را متجاوز ره از مالیاتله هر فقه نیز همه ساید و مشارالتیول داده بو

                                                           
ام فتحعلیشاه  37ش(فرزند قیروز میرزا ، فزرند شانزدهم عباس میرزا و مادرش دختر بهمن میرزا بهاء التولیه فرزند 1231-1318فرمانفرما ) - 1

او  در دارالفنون در زشته نظام تحصیل کرده و با گرفتن لغب فرمانفرما والی فارس ، کرمان و بلوچستان شد . او در مشروطه با مشروطه است . 
خواهان همکاری و در چند کابلنه وزیر شد . او از رضا شاه نیز طرفداری کرد) از ترس(  و در نهایت اکثر اموال و امالکش توسط رضاشاه 

پوند از انگلیس رشوه 28000مبلغ  1919ته کرد . پسرانش فیروز میرزا ، عباس میرزاساالر لشگر و نصرت الوله ) که در قراردادضبط و اوسک
 گرفت( . شخصیت هزاردستان در فیلم علی حاتمی از فرمانفرما اقتباس شده است.



 

5 
 

رت دهات اطراف بعالوه مستخدمین و اعضایش هم بغاو  وصول مینمود ازپنج مرتبه

، اهالی شهر بابک از طایفه عطاء  گذاشتندپرداخته مردم را از هر جهت در فشار می

 فرستند. ند که هنوز هدایا و نذورات برای او میهست اللهی و از پیروان آقاخان

که به عمل آمد معلوم شد چند معدن مس در این  س از تحقیقاتی: ... پ 110ص

 باشد.حوالی می

 سواران قوام( اب شرح درگیری و تیرانداری مردم شیراز):  112ص 

وارد بوشهر شدم و خوشوقت بودم که  پنج روزهروز بعد از شیراز حرکت کردم و ... 

 ا پیشاهت و یا مواجه یایران بدون ابتالی به هیچگونه تق میل مسافت را در 1300

 ام.آمد ناگوار به پایان رسانیده

 فصل هفتم خلیج فارس:  113ص 

نام دیگری ن در بدایت امر جز عنوان دزد دریائی اروپاییا ما نمایندگان : ... 118ص 

 کردند.اجرای هیچگونه ظلم و ستم فروگذار نمی از دونداشتند و برای انجام مقص

بقدری زیاد است که مطالعه آنها انسان را فارس در خلیج " 2لبوکرک آ" ایع اعمال ... فج

است  رساند که نگفتنیخود اذیت و آزار می سرایی به اسازد زیرا مشارالیه بقدرمتأثر می

                                                           
 مرگ زمان تام  1480 سال از. )داد اختصاص خود به را"  گوا دوک" لقب اسپانیا وقت پادشاه از که آلبوكرك دریانورد پرتغالی - 2

به جزیره  حملهق با  390او در  .کرد شروع جنگجویی و دریانوردی در را خود فعالیت هاترک علیه دریایی هایجنگ در( 1515
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بدون ابراز  "رضای خدا"باین معنی که دست و پای محبوسین را به اصطالح خویش برای 

 ساخت.عضاء میرا ناقص اال هاو آن اندک شفقتی میبرید

را بدستیاری شاه ایران )شاه عباس کبیر( متصرف  ها هورمزانگلیس 1622در  : ... 119ص 

شدند و از آن تاریخ تاکنون اوضاع تجارتی و نفوذ ما اگرچه گاه گاه دچار تزلزل شده ولی 

 همواره رو به تزاید و فزونی بوده است.

شود آن زبان اردو تکلم می بنادردر پر از کشتی های بریطانیائی است و خلیج فارس فعالً... 

 آن مستقر و حکمفرماست. و صلح در همه جای

 (معرفی تاریخ بلوچستان فصل هشتم ) :  122ص 

 سکنی ایلهای مستقر در بلوچستان که  ار و محل : ) ذکر نام و تعداد خانو 130و  129ص 

 (ر خانوارهزا 22حدود با ایل   23جمعاً 

 گذشته ( تاریخشرح  فصل نهم بلوچستان):  131ص 

                                                           
ق  1301توسط شاه عباس اول در ساله پرتقالی ها برهورمز و خلیج فارس  100، پیروز شد.تسلط هرموز.در سایه شلیك بی امان توپ های آتشین 

 بر چیده شد . هرچند جزیره هورمز و خلیج فارس تحت حکومت ایران بود ولی انگلیس ها به فرمانروای آبهای خلیج فارس شدند .
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شکست و فرار آقاخان اشاره شده که از طریق به در فصل پنجم مختصراً  ...:  141ص 

رفته و در آنجا خدمات قابلی نسبت به دولت بریتانیا انجام داده  بهندوستانبلوچستان 

 است.

ر ند و اگصحیح العمل و درستکارین نکته قابل ذکر است که بلوچ ها کامالً ا: ...  154ص 

کنند و در نگهداری نت نمیای با آنها بسپارند ابداً خیاند و نوشتهیک شئی قیمتی یا س

باشند زیرا با اً نیز قابل تمجید میاز طرفی اخالق خود نیز دریغ نخواهند کرد. نجاآن از 

داستان فرستادن حقوق شرح  کنند )عادالنه سلوک میزنهای خود بطور مساوی و 

هر کس حقوق خود  را برداشته و  اینکه ای پر از روپیه وکارشناس تلگرافی بوسیله کیسه

یک بار یکی بعدها ادامه یافت و فقط کیسه را ایستگاه دیگری تحویل داده بود و این کار 

بلوچستان تبعید از  نتیجهو درمبلغ مختصری بیشتر از حقوق خود برداشت  از بلوچ ها

 شد. 

کار  زمینی ها وم مشرقحقیقات مسائل جغرافیایی در نظر عمبطور کلی ت: ...  155ص 

 یا معدن هستیم( کنند ما به دنبال کشف یک گنجر میباشد. )همه فکمی یلممه

ملقب به شاه سال در یزد زندگی کرد(  25) حدود  یزدی« سید نورالدین»: ...  178ص 

 735رسیده از فرزندان امام محمدباقر )ع( است در  بدفن مت اهلل ولی که در ماهاننع
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در حلب به عرصه وجود پاگذاشت. )پس از سفر به کربال و نجف، مکه، هندوستان ق هجری 

پیش گوئی های او ال انروز ورد  سمرقند و به دستور تیمور در ماهان اقامت گزیده است.

آنها را میسیز ستیل به انگلیسی ترجمه کرده است . او در زبان ها میباشد و بعضی از 

 را وقف آرامگاه او کرد. ماهان صهلامالک خا نصفوت کرد محمدشاه قاجار هـ ق ف 834

مستر فرگوسن  یو مهمان(  )شرح سفر به یزد در ایران مرکزی) فصل سیزدهم:  185ص 

  بابک شاهی( رئیس

با تیر و تشتیان را روز روشن ئیان خوب نیستند و زرامی متعصب دارد و با اروپیزد مرد... 

 کندزنند و کسی قاتالن را مؤاخذه نمیمیکمان 

، توسط نادر  فوجی از سربازان کاشانیبه  ی از ترس کاشانی ها ،: ) شرح داستان 188ص

ضا کردند یک دسته اتقآن ها برای رفتن به کاشان از شاه ،  شاه ، مرخصی داده شد 

 شان کند (محافظ همراه

ها ، یکی از بزرگان کاشان که از بودن کاشانی داستان دیگری از ترسوشرح : )  189ص 

ترس تا کنون از کاشان خارج نشده بود توسط شاه به تهران خوانده شد . او در بین راه با 

س تپانچه و سپ تفنگ و شمشیر و با کمال سهولتدزدی چوب بدست برخورد کرد و دزد 
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چوب دستی اورا برای محافظت از خود را گرفت و  او در زمان رفتن از دزد همه اموال او 

 **********.( .داد  در بین راه درخواست نمود و دزد هم چوبدستی را به او

بیابان ماه و  7روز راه است )پس از  4میل مسافت دارد و  90از قم تا تهران : ...  190ص 

 به تهران رسیدند( گردی

 را حضور ناصرالدین شاه معرفی کرد مختار انگلیس نگارنده: وزیر 190ص 

مالقات ( 3)میرزا علی اصغرخان امین السلطان از صدراعظم  عصر همان روز : ...190ص 

 دولت ایران معرفی شدم. نمودم و برئیس

 ری کامل خود را نسبت به تاج و تختوفادا، این شخص سال بعد موقع قتل فجیع شاه ... 

 .داشت ایران ابراز 

 است( ، گیالن ، آستارا ، باکو و سپس به مسکو رفته)از تهران به قزوین :  193ص 

 (1894فصل پانزده تأسیس کنسولگری کرمان )در  : 207ص 

                                                           
پادشاه  3 صدراعظم ،السلطانامین ، ملقب به(تهران 128۶درگذشته  –تهران  123۶زاده ) اصغر خان اتابکمیرزا علی -3

اتابک  السلطان، وجمع، امین بود. به ترتیب به القاب صاحب های ایرانگرجی ازاو بود،  شاهمحمدعلی و شاهمظفرالدین ،شاهناصرالدین قاجار؛

های وزیری، وزیراعظمی و صدراعظمی، به تمام نکات ای و بازیگر ماهری بود، که قریب ربع قرن، در سمتملقب بود. سیاستمدار حرفه اعظم

و سایر کشورها، از سیاست جهان نیز وقوف داشت. وی در اواخر  اروپا های مکرر بهپنهان و آشکار سیاست، آگاهی داشت و بر اثر مسافرت

 .دانستمی امپراتوری بریتانیا تر از را مناسب دولت تزاری روسیه های خارجی، نزدیکی بهعمر خود در میان سیاست
 .به خاک سپرده شد قم کشته شد و در تبریزیآقا عباس ، به دستجنبش مشروطه .ق در جریانه 132۵رجب  21او در 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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 اسالم فوق العاده رو به آبادی و عمران گزارده است. ری پس از ظهورشهر : ...  208ص 

نویسد در مشرق زمین هیچ شهر دیگری جز بغداد از ری آبادتر می4 چنانکه اصطخری... 

 700و  شده مهاجمنیست، در ایام استیالی مغول این شهر دچار غارت ویغمای اردوی 

 و از آن به بعد تهران جایگزین آن شده است بقبل رسیده اندهزار نفر 

نویسد طهران میالدی گردآورده می 13در کتاب نفیس خود که در قرن 5 حموی یا قوت

 کنند.های خود را زیر زمین ساخته و آنجا زندگی میقریه ایست که سکنه آن خانه

های میرزا تقی باغ )باغ فین کاشان( بود که رگ همیندر حمام متصل به : ...  210ص 

خواست شروع به اصالحات خان )امیرکبیر( را قطع نمودند و آن وزیر عالی مقام را که می

 قبل رسانیدند.ارتشاء و اختالس را از بن برانداز ب شالوده اساسی نماید و

: فصل شانزده شهر کرمان                                                                                      216ص 

کنسول انگلیس در کرمان بود، حدود  : )جمعیت کرمان در زمانی که سایکس 238ص 

 -لینفربهایی و از 3060 –سنی  نفر70 -شیعه نفر 37000 .است بودههزار نفر 50

                                                           
. ه 3۴۶م یا 9۵1. ق/ه 3۴0تاریخ مرگ: ) کرخی مشهور به اصطخری ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی - 4

استان  در اصطخر او برگرفته از شهر باستانی م است. نام10. ق/ ه ۴برجستهٔ ایرانی در سدهٔ [ نیازمند منبع]نگارنقشه و جغرافیدان( م9۵7ق/

 است ایران فارس
 (قمری ۶2۶ –قمری  ۵7۴( یاقوت َحَموی مشهور به الدین ابو عبدهللا یاقوت بن عبدهللا الحمویشهاب - 5

یاقوت  قمری است. وی در بعضی منابع به نام دوران بردگی خود، هفتم و قرن ششم تباریونانی زبان  عرب نویستاریخ و دانجغرافی (حلب در

 .شودنیز شناخته می رومی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B7_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B7_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
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 نفر 200و نفر یهودی  70 -نفر رزتشتی 1700-ی صوف نفر 1200 -نفر شیخی 6000

 .نفر( 49120)جمعاً  هندو

 6.امید است تعالیم باب سر انجام فرهنگ و مدنیت را در کشور ایران بسط دهد... 

برک )پاژ( ساخت محصوالت ، عبا  ، نمد ، شال،  محصوالت کرمان قالی : 235و  234ص 

 و= و...برنجی

 (وضع زندگی در کرمان : ) 237ص 

ها به طور کلی مؤدب، متعارف و در عین حال ظریف و بذله گو و حاضر ایرانی :... 238ص 

کنند، حاکم ظلم می که به اواز حاکم  شرح شکایت بازرگان اصفهانیباشند )جواب می

اقوام شما حاکم  ، رومب هرکجاگوید میبازرگان  ،هد دمی محل زندگی هاد تغییرپیشن

اخیرا پدرتان فوت  گویدمی یاصفهان، سافلین لرو به درک اسفل احاکم میگوید ب ، هستند

 (کرده، حتما در آنجا هم به من ظلم خواهد کرد .

زگی سر و وضع باشند و به نظافت و پاکیایرانیها عمدتاً خویش دار و مهمان نواز می... 

 لباس خود کامالً عالقمندند.

                                                           
ییر با دیدن برخورد های بین رهبران و افراد این گروه عقیده اش تغ( 99بعد ها در کتاب دیگر همین مؤلف )به نام تاریخ معاصر ایران ص  - 6

 میکند
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طبقه روحانیون و مالها هم با من روابط خوبی داشتند و همینقدر که رگ : ...  240ص 

 نددادانجام می م بدون اشکال برایمکه داشتآوردم هر کاریخواب آنها را به دست می

دهند بعضی از نشان می القیدیایرانی ها نسبت به معارف )علوم( کامالً بی عالقگی و 

پسرها فقط به خواندن چند جزوه قرآن که به زبان عربی است و معنی آن را نمی فهمد 

کنند. از طرفی وضع حاضر معلمین نیز نظیر همان وضع معلمین انگلستان در اکتفا می

 باشد.و حقوق آنها به قدر حقوق یک نفر پیش خدمت می 17قرن 

، لندن نام کشوری است که یکی از  دنگویکه هنوز میجای تعجب نیست : ...  241ص 

 از زمان صفویه باین طرف سابقه داشته باشد. این اشتباهن اقیانوس اطلس میهای آشهر

 است

 (ار آنها قید شدهو تعداد خانو "ساردو"مستقر دراسامی ایالت  : ) 245ص 

برای تهیه نان برای فقرا از محل  که )داستان قصه فرمانفرما والی فارس 247ص 

فایده اعالم شد توسط نگارنده بی خوانین محل، این کارو  از ایالت خود آوری اعانهجمع

بکارگیرد تا هم مردم  جاده تسطیحن پول را برای ساخت و آو پیشنهاد شد به جای 

عدم  تجارت رونق گیرد. در نهایت بعلتها ند و هم با آماده شدن راهمشغول کار شو



 

13 
 

 برابر 4جمعیت فقرا را تا همان طرح تهیه وتوزیع نان اجرا شد و ، دسترسی به مهندس 

 .زیرا این عمل مردم را به ولگردی و بیکاری تشویق نمودافزایش داد ، 

 )شرح کمیسیون سر حدی ایران و بلوچستان )فصل نوزدهم(:  262ص 

مرز  تعییناعضاء کمیسیون سرحدی که تصمیمات ناصرالدین شاه برای : ...  264ص 

 از:  ندعبارت پاکستان )هند( تعیین شدهو ایران و بلوچستان 

 من به معاونت اوانتخاب شده بودیم  و سروان کمبلو ... سر طوماس هلدیخ ریاست هیئت 

را عهده دار  زمین پیمانی و مساحی کارهایبه اتفاق چند نفر دیگر هبنایب سرهنگ و

تحت فرمان هیئت بود پزشک نظامی  یک نفربودند و دو دسته سرباز و چند نفر سوار و 

 ،  (بودایرانی و هندی ت انگلیسی که قاضی بین دو هیات )هیئ

میل در  300کمیسیون سرحدی تا نصب علم و ستونهایی در طول  کارپایان : )270ص 

 ( اهانگلیس طی مدت یک م بلوچستانمرز ایران و 

 بلوچستان انگلیس 20: فصل 271ص 

در زمان سلطنت مظفرالدین شاه نگارنده مجدد عازم ایران شده است ... شرح ) : 293ص 

 مجدد از اوضاع سیستان و بلوچستان و قاین ... دارد.
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قائنات و بیرجند که ریشه عرب یر مشرح خانواده، شرکت الدوله علم ا)  399و  398ص 

 دارند (

تریاک  ،تریاک ،  زرشک از سرزمین قاین قلئن شامل زعفران ،محصوالت : ) 401ص 

شتر های زیاد دارند و قالی ،، خربزه و چغندر  کشیدن اهالی مشرق ایران را ویران کرده

 (د.ندهنیز پرورش می و گوسفند

: ... میان ایالت و عشایر اطراف جماعت کثیری بزبان عربی تکلم میکنند و امیر  402ص

 زبان عربی را بر سایر السنه ترجیح میدهند . نیزواده او و خان

قاین در حدود چهار هزار جمعیت دارد که اکثراً آنها سید و از اعقاب ... :  404ص 

 پیغمبرند.

 از بیرجند به یزد از طریق سمنان : فصل سی و پنج ، 407ص 

حرامی ،  جوکی،ایران )خروج، کولی، لولی،  سی و هفت ، لولی هایفصل :  432ص 

 (هزار نفر(100غربتی، غرشمال با جمعیتی حدود 

 سی و هشتم ، منافع سیاسی و اقتصادی انگلیس در ایران فصل :  437ص 
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خلیج فارس و -عثمانی–)ایران با داشتن یک چنین موقعیت جغرافیائی ، هم مرز روسیه 

زمامداران لندن هندوستان( مسلما مورد توجه دولتین انگلیس و روس میباشد و منظور 

اینستکه ، وضع خطه رزخیزی که در هندوستان نصیب انگلستان کردیده ، ثابت و پایدار 

 و نفوذ ناپذیر بماند.(

 ش(1219-ق1318-م1900انگلیس و سایر کشورها) ایران با : صادرات و واردات 343ص

 صادرات از ایران واردات به ایران  1900در سال 

 683,346 1,713,303 انگلستان

 1,398,546 2,445,013 سایر کشورها

 2,081,892 4,158,316 جمع

رنده خواسته بود چند مشتری ماشین لباس شویی از نگاتولید کارخانه  یک : ) 445ص 

ایران مردم لباس خود را  در ایران به او معرفی کنم. برای او نوشتم در معتبر یا نماینده

ها فعالً مشتری شورند و ماشین بخار واین قبیل دستگاههای کوچه و بازار میکنار جوی 

 خواهد داشت.نو خریدار 

، و  آلمان برای نفوذ در خلیج فارس و ایران-انگلستان -تضاد سه قدرت روسیه ) شرح

 ریرتواند ضهیچ دولت اروپایی نمی، فعالً انگلستان با توجه به بی طرفی آمریکا اینکه 

د و کشورهای جنوب آفریقا و هند زالن -استرالیا -یا کانادا زده ومپراطوری انگلستان برای ا

 وطن جدا کند. دررا از ما



 

16 
 

لیه اینجانب به هزاران دلیل معتقد است که مردم ایران از هر جهت به ک: ...  453ص 

 ... رتشاءمبرم رشاء و ا بالیند. ایرانیان با وجود شیوع سکنه مغرب آسیا امتیاز و توفق دار

 رش صحیح و همچنین فقداان وسایل ترقیاتو با وجود نداشتن فرهنگ و آموزش و پرو

ترین ملل آسیا ، باز از با استعدادترین و مترقیشوسه خطوط  -آهنعصر جدید از قبیل راه

بسایر کشورها عمالً ( و نبوغ خود را هنگام مهاجرت روند و دها )باهوشیبه شمار می

 د.نرسانت میاثببا

 

 

 

 

 

 


